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Sammanträdesprotokoll 

2016-09-19 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Esarp kl. 09:30-15 :00 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 
N ino Vidovic (M) (vice ordförande) 

Övriga närvarande Inga lill Hell berg 
Henrik Lethin 
Vesna Casitovski 
Patrik Runesson § 108, § 129 
Paul Abraharnsson § 108, § 129 
Lina Nordlund §108, §129 
Bo Gertsson §108, §129 
Ceci lia Jansson §§114-116 
Lisa Callreus § 122 
Carin N ilsson § 123 
Fredrika Klevborn § 124 
Karolina Gnosspelius §§125-128 
Gustav Bl ohm § 109 
Sofia Floreby §112 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-09-26 11 :00 
tid 

Protokollet omfattar § § 107-14 3 

Underskrifter Sekreterare 
Vesna Casitovskn 
() • r \ I 

Ordförande (:;.h{.k.~~:.:. ....... .......... . 
C hristian So ~~M) 

Justerande ~ k.J.f.?.& .... ....... .. ........ . 
Pierres· ·ström (S) 

Ordfö randes sign j Justerandes sign j Utdragsbes tyrkande 
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ANSLAG/ BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits ge nom 
anslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
201 6-09-19 

201 6-09-27 Datum för anslags 
nedtagande 

R~dp.uset 

.... Vwu... ... Ccufu0~ ... 
Vesna Casitovski 

2016-10-18 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

{S f,J 
/ Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

§107 

§108 

§109 
§110 
§111 
§112 

§113 

§114 

§115 
§11 6 

§11 7 

§118 
§119 
§120 
§121 

§122 

§123 

§124 
§125 
§126 
§127 
§128 
§129 

§130 

§131 

§132 

§133 

§134 

§135 

§136 

Förändring av dagordning 
Information från analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 
arbete i Staffanstorps kommun 
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
Information om lokalfrågor 
Information om nyanlända i Staffanstorps kommun 
Återrapportering - Strategi för EU-arbete 
Information gällande delårsrapport/ekonomisk uppföljning för perioden 
2016-01 -01--2016-08-31 för kommunstyrelsen 
Information gällande delårsrapport för peri oden 2016-01 -01 -- 201 6-
08-31 för Staffanstorps kommun 
Budget 2017 inklusive flerårsplan 2018-2019 för Staffanstorps kommun 
Förslag ti ll utökad borgensram för Sydvatten AB 
Förslag till Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för 
direktupphandling 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbi ldningsnämnden 
Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg 
Förslag ti ll ny bibl ioteksplan för Staffanstorps kommun 
Uppsägning av avsiktsförklaring och avtal gällande gång- och cykelväg 
mellan Nordanå och väg 11 
Köpeavtal med Jakri AB gällande fastigheterna Staffanstorp Hjärup 4:26 
samt delar av Hjärup 4:276 
Annero bostäder, del av Stanstorp 1:177 
Förvärv av mark Hjärup NO 3, Stora Uppåkra 12:2 
Exploateringsavtal för del av Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO etapp 3 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 1:776 och 1:6, Södra Stanstad 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 
Utseende av trygghetsambassadör 2016 för Staffanstorps kommun 
Yttrande över Struktu rplan för MalmöLundregionen - gemensam 
målbild 2035 
Yttrande över Mobilitetsplan för Skåne 
Yttrande över delbetänkande från miljömålsberedningen med förslag om 
en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige 
Yttrande över kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 
2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
Svar på medborgarförslag om lokalbussar i Staffanstorp 
Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) angående en lokalbuss i 
Staffanstorp 
Svar på motion från Laila Olsen (S) om en fami ljecentral i Hjärup 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§137 

§138 

§139 

§140 

§141 

§142 

§143 

Svar på motion från Raili Pikkusaari (V) om ti llsättning av grupp som 
jobbar strategiskt med flyktingmottagande i Staffanstorps kommun 
Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat kött i 
Staffanstorps kostpol icy 
Remittering av medborgarförslag om att anlägga en bullerva ll längs E22 
mellan Fatterslundsvägen och Ljungs Handel 
Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om fler platser i särskilt 
boende 
Remittering av motion från Carina Dil ton (S) om lekvärdesfaktorer för 
försko lor i Staffanstorps kommun 
Remittering av motion från Richard Olsson (SD) m.fl . gäl lande 
ensamkommande barn 
Förslag ti ll t ill fä lligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i ekonomistyrdirektivet 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

GS ffJ 
I Utdragsbestyrkande 
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§107 Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-19 

att ärende "Tillfälligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i ekonomistyrdirektivet" läggs t ill och 
behandlas sist på dagordningen . 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§108 Information från analysgruppen om brotts- och 
skadeförebyggande arbete i Staffanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna . 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och planerat arbete 
t ill förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av olika slags skadehändelser i 
Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utdrags bestyrkande 
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§109 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om uppföljningen av kommunfull mäktiges 
må l. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

al 
I Utdragsbestyrkande 
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§111 Information om nyanlända i Staffanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Individ- och fam iljeomsorgschefen Anneli Nilsson och enhetschefen för 
ensamkommande barn Mikaela Troberg informerar om nyanlända i Staffanstorps 
kommun. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

1J 
I Utd ragsbestyrkande 
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§112 Återrapportering - Strategi för EU-arbete (2016-KS-487) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att ge EU-strategen i uppdrag att till nästkommande sammanträde med arbetsutskottet 
återkomma med ett förslag till strategi för EU-arbete. 

Ärendet i korthet 
EU-strategen Sofi a Floreby informerar om stategi för EU-arbete. 

Beslut skickas t ill 
EU-strateg Sofi a Floreby 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

C S ifJJ 
j Utdragsbestyrka nde 
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§113 Information gällande delårsrapport/ekonomisk uppföljning för 
perioden 2016-01 -01 --2016-08-31 för kommunstyrelsen (2016-KS-
47 1) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommundirektören Ingalill Hell berg och ekonomichefen Cecil ia Jansson informerar 
om delårsrapport/ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 201 6-01-
01 - 2016-08-31. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

1{) 
I Utdragsbestyrkande 
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§114 Information gällande delårsrapport för perioden 2016-01-01 --
2016-08-31 för Staffanstorps kommun (2016-KS-472) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen t ill handlingarna . 

Ärendet i korthet 
Ekonomichefen Cecili a Jansson informerar om delårsrapporten för Staffanstorps 
kommun för perioden 201 6-01 -01 - 201 6-08-31. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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§115 Budget 2017 inklusive flerårsplan 2018-2019 för Staffanstorps 
kommun (2016-KS-2) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att ärendet utgår. 

Ordförandes sign j Justera ndes sign 

!{J cs 
j Utdragsbestyrkande 
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§116 Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB (2016-KS-335) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 26 mnkr ti ll 64 mnkr under 
förutsättn ing att bolagsstämman fattar beslut i frågan. 

Ärendet i korthet 
En utökning av borgensramen behövs då Sydvatten står inför ett flerta l större 
investeringar de kommande åren i enlighet med den 10-års plan som antagits av 
styrelsen och som redovisats för ägarna både på samråd och på årsstämman. Utöver 
den 10 åriga investeringsplanen har förhand ling skett med Malmö stad om förvärv av 
mark samtidigt som Mark- och miljödomstolen i sin deldom ålagt Sydvatten att ersätta 
Statkraft med 445 mnkr. För att genomföra ovanstående behöver nya lån upphandlas 
och nya borgensramar beslutas hos delägarna. För närvarande uppgår Staffanstorps 
kommuns beslutade borgensram till 38 mnkr och föreslås nu utöka med 26 mnkr till 
64 mnkr. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 26 
rnnkr till 64 mnkr under förutsättning att bolagsstämman fatta r beslut i frågan. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesk rivelse 2016-09-08 
Skrivelse Borgensrarn för lån Sydvatten AB 
Utkast ti ll protokoll för den kommande extra bolagsstämman 
Konsortia la vtal 
Sammanställning ägarnas nuvarande och framtida borgensåtagande 
Styrelseprotokoll 269 

Beslut skickas t ill 
Ekonomichefen, Sydvatten AB 

Ordförandes sign / Justerandes sign 

cJ tfJ 
/ Utd ragsbestyrkande 
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§117 Förslag till Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för 
direktupphandling (2016-KS-248) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dels föreslå kommunstyrelsen besluta 
att anta i ärendet föreliggande förs lag till Riktlinjer för direktupphandl ing i 
Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-11-01, 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med upphävande av den del i koncernpolicyn som avser upphandl ing, anta i 
ärendet föreliggande förslag ti ll Policy för upphandling och inköp i Staffanstorps 
kommun att gälla från och med 2016-1 1-01. 

Ärendet i korthet 
Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för direktupphandl ing har upprättats 
i enlighet med intentionerna i lag (2007:1091) om offentlig upphandli ng "LOU" samt 
med den inriktning som tidigare legat till grund för avsn ittet om inköp i 
Koncernpolicyn. Policyn och riktlinjerna ska tillämpas i hela kommunkoncernen - för 
bolagen i tillämpliga delar. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott dels 
ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta att anta i ärendet föreliggande förslag till 
Riktlinjer för direktupphandling i Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-
11-01, dels föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att 
med upphävande av den del i Staffanstorps Koncernpolicyn som avser 
upphandling, anta i ärendet före liggande förslag ti ll Policy för upphandling och inköp i 
Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-11-01. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta bifalla 
ordförandens yrkande enligt ovan då med följande tilläggsyrkanden: Vid upphandli ng 
av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat svenskt 
kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal ti ll svenska kollektivavtal, Vid 
upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gä lla för entreprenörens 
eller underentreprenörens personal, Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den 
uppstår. Leverantörerna får inte ha någon koppling ti ll det vi i dagligt tal kallar 
"skatteparadis", Staffanstorps kommun strävar efter att vid större 
entreprenadupphandlingar tillse att sociala hänsyn tas, så att personer som står långt 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

CJ tiJ 
I Utd ragsbestyrkande 
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från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättn ing med ordinarie 
arbetsuppgifter, Staffanstorps kommun strävar efter att i större utsträckning använda 
sig av funktionsupphandling, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, eller 
liknande metoder, för att genom kommunens upphandlingar främ ja hållbar tillväxt. 

Besl utsgång 
Ordföranden ställer först proposition på eget m.fl . yrkande enligt ovan och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkanden enligt 
ovan och finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå Pierre Sjöströms (S) 
tilläggsyrkanden. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förm ån för egna tilläggsyrkanden, se 
bilaga 1. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-07 
Policy 
Riktlinjer 

Ordförandes sign 

CJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Reservation Upphandling och inköp för 

Staffanstorps kommun 

Vi reserverar oss mot beslutet! 

För oss är det sjä lvklart att offentliga myndigheter ska verka för en sund konkurrens när 
det gäller upphandlingar. Vi har i Sverige och i EU regler som har tillkommit för att slippa 
svågerpolitik och fiffel, och istä llet säkra öppna och professionella metoder när våra 
skattepengar ska omsättas i varor och tjänster. Varje år köper kommuner, landsting och 
staten in varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor, och då är det viktigt att vi får 
en hög kvalitet och bra priser på allt vi köper in. 

VI vill ha följande tillägg i policyn: 

a. Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat 
svenskt kollektivavta·I för de anställda eller så kallade hängavta l t ill svenska kollektivavtal. 
Vi är inte betjänta av entreprenörer som utnyttjar sin personal 

b. Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gälla för 
entreprenörens eller underentreprenörens personal. 

c. Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha 
någon koppling till det vi i dagligt tal kallar "skatteparadis". 

d. Staffanstorps kommun strävar efter att vid större entreprenadupphandlingar tillse att 
sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet 
till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter. 

e. Staffanstorps kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av 
funktionsupphandling, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, eller liknande 
metoder, för att genom kommunens upphandlingar främja hållbar tillväxt. 

Staffanstorp den 19 september 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

/lt1«JC-
Pierres· ström (S) 

CJ !?J 
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§118 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (2015-KS-

58) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att ärendet utgår . 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 
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§119 Begäran om tilläggsanslag från barn~ och utbildningsnämnden 

(2016-KS-387) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att bevi lj a ett tilläggsanslag till barn- och utbi ldningsnämndens budget för 2016 om 
700 000 kronor, samt att ti lläggsanslaget finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden har genom delegationsbeslut av dess ordförande begärt 
tilläggsanslag till 2016-års budget om 700 000 kronor. Ans laget ska finansiera 
avvecklingskostnader för paviljonger i anslutning t ill Hjärups skola. Pav iljonger som 
hyrs in för att tillfälligt lösa ett lokalbehov främst för skola och förskola har sedan ca 3 
år tillbaka en förhöjd hyra under sin kontraktstid, vilket hanterar kostnaden för 
avetablering. Detta för att ett ensk ilt budgetår inte ska drabbas av obudgeterade 
engångskostnader för en sådan avetablering. Paviljongerna i anslutning t ill Hjärups 
skola har införskaffats långt före den nya modellen för att finans iera avetablering och 
får därmed en engångskostnad som inte är finansierad i barn- och 
utbildningsnämndens budget. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föres lå kommunstyrelsen besluta att bevilja ett til läggsanslag till barn- och 
utbildningsnämndens budget för 201 6 om 700 000 kronor, samt att till äggsanslaget 
finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
händelser. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett försl ag ti ll beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-09-08 
Delegationsbeslut 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomiavdelningen 
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§120 Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg (2016-KS-
398) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att högsta avgift, maxtaxa, för vård och omsorg justeras i enlighet med ändring i 8 kap. 
5§ socialtjänstlagen (2001:453) och som träder i kraft 2016-07-01. 
att avgifter för omvårdnad följer den ändrade maxtaxan, att avgift för trygghetslarm 
höj s till 225 kr per månad, samt 
att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 kr per besök upp t ill 5 besök per månad och 
450 kr per månad för all planerad regelbunden hemsjukvård, att de nya avgifterna ska 
gälla from 2016-12-01. 

Ärendet i korthet 
Från och med den 1 juli 2016 införs en ändring i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453) som innebär en ändrad beräkning av avgiftstaket för maxtaxan. För 
hemtjänst, dagvård och liknande tjänst motsvarar höjningen 218 kr per månad jämfört 
med nuvarande beräkningsregel. För bostadsavgift som inte omfattas av hyreslagen 
motsvarar höjn ingen 199 kr per månad jämfört med nuvarande beräkn ingsregel. 
Kommunens nuvarande avgiftsnivåer för omvårdnad är kopplade till maxtaxan. Detta 
innebär att en höjning av maxtaxan medför en höjning av avgiften för omvårdnad. 
Socialnämndens kostnader för trygghetslarm har ökat de senaste åren då alltfler 
enskilda behöver trygghetstelefon med mobilt nät/ IP teknik. N uvarande avgift för 
trygghetslarm gäller sedan 2012-01-01. Med anledning av de ökade kostnaderna 
föreslås en höjning av avgiften för trygghetslarm med 25 kr per månad. Avgiften för 
hemsjukvård är oförändrad sedan 2002. Då kommunens kostnader har ökat, föreslås 
en höjning med 10 kr per besök och 50 kr per månadsavgift. Föreslagna 
avgiftsförändringar beräknas medföra en intäktsökning med ca 250 000 kr per år. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att högsta 
avgift, maxtaxa, för vård och omsorg justeras i enlighet med ändring i 8 kap. 5§ 
socialtjänstlagen (2001:453) och som träder i kraft 2016-07-01, att avgifter för 
omvårdnad följer den ändrade maxtaxan, att avgift för trygghetslarm höjs t ill 225 kr 
per månad, samt att avgifter för hemsjukvård höjs ti ll 90 kr per besök upp till 5 besök 
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per månad och 450 kr per månad för all planerad regelbunden hemsjukvård, att de nya 
avgifterna ska gälla from 2016-1 2-01. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta bifalla 
ordförandens yrkande enligt ovan med tillägget att jämkning ska ske av kostavgiften 
för de med låg pension som kommer under förbehållsbeloppet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på eget m.fl . yrkande enligt ovan och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enl ighet med detta . 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) ti lläggsyrkande enl igt 
ovan och finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå detta ti ll äggsyrkande. 

Reservationer 
Pierre Sjöstöm (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Socialnämndens bes I ut § 71, 201 6 
Tjänsteskrivelse 
Underlag 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonom ia vdeln ingen 
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Reservation - Förslag ti ll ändrade 
avgifter inom Vård och omsorg -
Jämkning av kostavgi fter 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande, att 
införa jämkning av kostavgiften för de vårdtagare med låg pension som 
kommer under förbehållsbe loppet. 

För de personer som har låg pension, vilket ofta är kvinnor finns 
möjlighet att söka försörjningsstöd via socialkontoret om den enskilde 
inte har tillräckligt med medel för att täcka kostnaderna för mat, 
bostad och personligt bruk. 

Vi socialdemokrater ser en taxa med jämkning av kostavgiften för de 
med låg pension som ett värdigare alternativ till försörjningsstöd då 
den enskilde besparas att känna skam. Konsekvensen är enligt många 
forskare att socialbidragstagare känner en skam över sin situation som 
ekonomiskt underlägsen och beroende. 

Det ska inte våra äldre behöva känna! 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2016-09-19 
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§121 Förslag till ny biblioteksplan för Staffanstorps kommun (2016~ 
l<S-470) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med upphävande av kommunfullmäktiges beslut, §59/2009, avseende 
Biblioteksplan, anta av kultur- och fr itidsnämnden föreslagen biblioteksplan för 2016-
2020 för Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-12-01. 

Ärendet i korthet 
Bibliotekslagen gör gällande att alla kommuner ska ha en bibl ioteksplan som reglerar 
verksamhetens strategiska utveckling. Ku ltur- och fritidsnämnden har besl utat att 
överlämna förs lag t ill Biblioteksplan för Staffanstorps kommun avseende 2016-2020. 
Biblioteksplanen är framtagen med stöd i Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest, 
Bibliotekslagen 2013:801 , Skollag 2010:800, Regional kulturplan 2016-2019 samt 
Kommunfullmäktiges mål. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föres lå kommunfullmäktige besluta att med upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut, §59/2009, avseende Biblioteksplan, anta av kultur- och fritidsnämnden 
föreslagen biblioteksplan för 201 6-2020 för Staffanstorps kommun att gälla från och 
med 201 6-12-01. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 13.15-13.50. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Kultur- och fr itidsnämndens beslut§ 21 , 2016 
Biblioteksplan 

/ Utdragsbestyrkande 
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§122 Uppsägning av avsiktsförklaring och avtal gällande gång- och 
cykelväg mellan Nordanå och väg 11 (2016-KS-476) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att uppdra ti ll stadsbyggnadschefen att säga upp avsiktsförklaring och de avtal som 
gäller byggnation av gång- och cykelväg mellan Nordanå och väg 11, nämligen 
1. Avsiktsförklaring om gång- och cykelnätsutbyggnad i Staffanstorps kommun 2006 -
2015 (objektet ge-väg Nordanå - tpl väg 11), daterad 2006-09-25. 
2. Genomförandeavtal angående GC-väg mellan Nordanå och väg 11, daterad 2011-
09-19. 
3. Överenskommelse om utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 858 inom 
detaljplan Nordanå 8:23 m fl - Nordanå by, daterad 2007-04-27. 

Ärendet i korthet 
Trafikverket, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun har den 19 september 2011 
ingått Genomförandeavtal gällande gång- och cykelväg mellan Nordanå och väg 11. 
Avtalet gäller sträcka 2-7 (se karta i Genomförandeavtalet). I Genomförandeavtalet 
angavs att utbyggnaden av gång- och cykelvägen planerades ske år 2012 förutsatt att 
finansiella medel fanns tillgängliga och hand lingar var framtagna. Finansieringen av 
gång- och cykelvägen skulle enligt avtalet fördelas mellan parterna (Burlövs kommun 
744 200 kr, Staffanstorps kommun 1 242 8000 kr och Trafikverket 1 957 000 kr) och 
totalkostnaden var för sträcka 3-7 beräknad till 3 944 000 kr. Enligt avtalet ska 
eventuell merkostnad som inte överstiger 10 % av tota lkostnaden delas mellan 
parterna. Överstiger totalkostnaden mer än 10 % av avtalad kostnad 3 944 000 kr ska 
en ny förhand ling mellan parterna ske. I början av år 2015 fick kommunerna besked 
om att den beräknade totalkostnaden för sträcka 3-7 hade ökat till 8 821 706 kr. Då 
kostnadsökningen kraftigt överskred 10 % inledde Burlövs kommun tillsammans med 
Staffanstorps kommun under år 2015 nya förhandl ingar med Trafikverket. 
Trafikverket har därefter år 201 6 återkommit med nytt avtalsförslag i vilket 
totalkostnaden för cykelvägen har beräknats till 7 842 560 kr för sträcka 3-5 och 7 
(sträckorna i föreliggande tjänsteskrivelse ä r namngivna en! igt Genomförandeavtalet 
från år 2011). Sträcka 6 är ej med i avtalsförslaget då sträckan är färdigställd. Jämfört 
med ursprungskalkylen i Genomförandeavtalet har den beräknade totalkostnaden för 
sträcka 3-5 samt 7 ökat från 3 694 000 kr till 7 842 560 kr, dvs en kostnadsökning 
med 4 148 560 kr, vilket innebär en 112 procentig merkostnad. Med hänvisning till 
ovanstående görs bedömningen att ekonomisk möj lighet saknas att genomföra gång
och cykelvägen mellan Nordanå och väg 11. Det kan även konstateras att Trafikverket 
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inte har föl jt Genomförandeavtalet på väsentliga punkter, nämligen fi nansier ing och 
tidplan. Genomförandeavtalet från år 2011 föreslås därför sägas upp gentemot 
Trafikverket genom en gemensam skrivelse med Burlövs kommun. Vägverket och 
Staffanstorps kommun har den 27 april 2007 tecknat Överenskommelse om utbyggnad 
av gång- och cykelväg längs väg 858 inom detaljplan "Nordanå 8:23 m fI - Nordanå 
by ". Överenskommelsen gäller sträcka 1. Norr om sträcka 1 saknas gång- och cykel väg 
och med tanke på att avtalet gällande 2-7 föres lås sägas upp saknas gång- och cykelväg 
även i söder, varför Överenskommelsen från år 2007 föreslås sägas upp. Vägverket och 
Staffanstorps kommun har den 25 september tecknat Avsiktsförklaring om gång- och 

. cykelnätsutbyggnad i Staffanstorps kommun 2016 - 2015. Avsiktsförklaringen gäller 
objekten ge-väg Gastelyckan-Knästorp och ge-väg Nordanå - tpl väg 11. Med 
hänvisning t ill ovanstående föres lås även avsiktsförk laringen sägas upp gällande objekt 
ge-väg Nordanå - tpl väg 11. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till stadsbyggnadschefen att 
säga upp avsiktsförk laring och de avta l som gä ller byggnation av gång- och cykelväg 
mellan Nordanå och väg 11 , nämligen 1. Avsiktsförklaring om gång- och 
cykelnätsutbyggnad i Staffanstorps kommun 2006 - 2015 (objektet ge-väg Nordanå -
tpl väg 11), daterad 2006-09-25, 2. Genomförandeavtal angående GC-väg mellan 
Nordanå och väg 11, daterad 2011-09-19 samt 3. Överenskommelse om utbyggnad av 
gång- och cykelväg längs väg 858 inom detaljplan Nordanå 8:23 m fI - Nordanå by, 
daterad 2007-04-27. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Avsiktsförklaring 
Genomförandeavtal 
Överenskommelse 

Beslut sk ickas t ill 
Stadsbyggnadschefen 
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§123 Köpeavtal med Jakri AB gällande fastigheterna Staffanstorp 
Hjärup 4:26 samt delar av Hjärup 4:276 (2016-KS-271) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetade köpekontrakt mellan Staffanstorps kommun och Jakri AB 
gällande fast igheterna Staffanstorp Hjärup 4:26 samt delar av Hjärup 4:276. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har planlagt två områden dels för Vragerupsvägen och dels för 
Stationsbron. Inom detaljplanerna finns områden vilka är avsedda för allmän plats 
vilka ägs av Jakri AB. Staffanstorps kommun får genom markköpen möjlighet att 
genomföra detaljplanernas bestämmelser. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utar betade köpekontrakt mellan 
Staffanstorps kommun och Jakri AB gällande fastigheterna Staffanstorp Hjärup 4:26 
samt delar av Hjärup 4:276. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-09-08 
Köpeaavta l med Jakri AB gällande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:26 
Köpeavtal med Jakri AB gällande fast igheten Staffanstorp Hjärup 4:276, ca 3075 kvm 
Köpeaavtal med Jakri AB gällande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:276 del b, ca 561 
kvm 

Beslut skickas ti ll 
Stadsbyggnadskontoret 
Exploateringsa vdelningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

tfJ cs 
I Utdragsbestyrkande 

Sida 27 av 59 



'>!a lf,111stu,r,·, 
kommti1i 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-19 

§ 124 Anne ro bostäder, del av Stanstorp 1 :177 (2016-KS-185) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till föravta l med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, 
org.nr. 556671-7491 , beträffande Annero bostäder, omfattande del av Stanstorp 
1:177. 

Ärendet i korthet 
Ny_ "detal jplan för Stanstorp 1:177 m.fl ., Annero bostäder", är under framtagande, 
med syftet att uppföra ny bostadsbebyggelse i form av ca 23st fr iliggande villor. 
Marken ägs av Staffanstorps Kommunfastigheter AB samt en mindre del av 
Staffanstorps kommun. Föravtalet reglerar villkor och förutsättningar för 
detaljplanearbetet, inför kommande exploatering av del av fastigheten Stanstorp 1:177. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta att 
godkänna utarbetat förslag t ill föravta l med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, 
org.nr. 556671 -7491, beträffande Annero bostäder, omfattande del av Stanstorp 
1:177. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag til l beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-05 
Föravtal 
Kommunstyrelsens beslut§ 91 , 2016 
Kommunfullmäktiges beslut§ 91, 201 6 
M iljö- och samhällsbyggnadsnämnden§ 52, 2016 

Beslut skickas t ill 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsenheten 
Ekonomienheten; Haydar Amjad Sabri, Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
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§125 Förvärv av mark Hjärup NO 3, Stora Uppåkra 12:2 (2015-KS-
366) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag ti ll Överenskommelse om Fastighetsreglering mellan 
Staffanstorps kommun och Sveaskog Förvaltnings AB, orgnr 556016-9020 för Stora 
Uppåkra 12:2. 

Ärendet i korthet 
Överenskommelsen reglerar förvärv av Stora Uppåkra 12:2 genom fastighetsreglering 
till Hjärup 4:2 av Sveaskog Förvaltn ings AB. Marken förvä rvas i syfte att markanvisa 
och sä lj a vidare till exploatörer som ska uppföra flerbostadshus inom projketet Hjärup 
NO etapp 3. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förs lag till 
Överenskommelse om Fastighetsreglering mellan Staffanstorps kommun och Sveaskog 
Förvaltnings AB, orgnr 556016-9020 för Stora Uppåkra 12:2. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes! utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-09 
Ansökan 

Beslut sk ickas t ill 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsenheten 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

c ~s 1.1 
J Utdragsbestyrkande 

Sida 29 av 59 



St<l l f ,J1•sl,J1p\ 
'<otrnnun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-19 

§126 Exploateringsavtal för del av Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO 
etapp 3 (2015-KS-216) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till exploateringsavtal med JM AB, org nr 556045-
21 03, för del av Stora Uppåkra 12:2, inom projektet Hjärup NO etapp 3. 

Ärendet i korthet 
Exploateringsavtalet reglerar kostnader, åtaganden och skyldigheter under 
genomförandet av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3. Exploateringsavta let är tecknat 
med bli vande ägaren ti ll del av fast igheten Stora Uppåkra 12:2, JM AB org nr 556045-

2 103. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M} yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föres lå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förs lag till 
exploateringsavtal med JM AB, org nr 556045-2103, för del av Stora Uppåkra 12:2, 

inom projektet Hjärup NO etapp 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det föreligger endast ett förslag t ill beslut och finner att 

arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
T jänsteskrivelse 2016-09-09 
Exploateringsavtal 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsavdelningen 
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§127 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 1:776 och 1:6, Södra 
Stanstad (2016-KS-484) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag t ill markanvisningsavta l mel Ian Staffanstorps kommun 
och Dast Mark & Exploatering AB, orgnr 556607-9082 för del av Stanstorp 1:776 och 
1:6. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåtelse av delar av 
projektet Södra Stanstad. Markanvisn ingsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal 
med syfte att genom.föra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat fö rslag t ill 
markanvisningsavtal mellan Staffanstorps kommun och Dast Mark & Exploatering 
AB, orgnr 556607-9082 för del av Stanstorp 1:776 och 1:6. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Bes! utsunderlag 
T jänsteskrivelse 2016-09-09 
Markanvisningsavtal 

Beslut sk ickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och Exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign j Ju sterandes sign 

cs @ 
j Utdragsbestyrkande 

Sida 31 av 59 



\t,ilf,u1~tu1p, 
xo111intin 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-19 

§128 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV (2016-
KS-131j 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med BoKlok Mark och 
Exploatering AB, för del av Stanstorp 5:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyld igheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåte lse av delar av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förs lag till markanvisningsavtal med 
BoKlok Mark och Exploatering AB, för del av Stanstorp 5:1. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-09 
Markanvisningsavtal 

Beslut skickas ti ll 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och Exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign J Justerandes sign 
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§ 129 Utseende av trygghetsambassadör 2016 för Staffanstorps 
kommun (2016-KS-250) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att ärendet utgår. 

Ordförandes sign 

cS 
I Justerandes sign 

(fJ 
I Utdragsbestyrkande 
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§130 Yttrande över Strukturplan för Malmölundregionen -
gemensam målbild 2035 (2016-KS-322) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att avge i ärendet före liggande yttrande daterat 2016-10-03 ti ll MalmöLundregionen 
avseende Strukturplan - gemensam målbild 2035. 

Ärendet i korthet 
Strukturplan för MalmöLundregionen utgör ett gemensamt underlag för att kunna föra 
dialog med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tydlig bild av vad som krävs 
för att utveckla MalmöLundregionen som en hållbar region med stark tillväxt och 
fortsatt utvecklingskraft. Struktur-planen utgör även ett stöd i respektive kommuns 
översiktliga planering och hantering av mellan-kommunala frågor. Genom en 
gemensam inriktn ing i utvalda frågor bidrar varje kommuns planering till hela 
regionens attraktionskraft och goda livsmiljö. Strukturplanen för MalmöLundregionen 
är nu utsänd på remiss t ill MalmöLundregionens kommuner samt till externa aktörer i 
regionen. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att avge i ärendet föreliggande yttrande 
daterat 2016-10-03 till MalmöLundregionen avseende Strukturplan - gemensam 
målbild 2035. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta avge yttrande enligt fö lj ande: "Strukturplan för 
MalmöLundregionen har tagits fram som ett gemensamt underlag för att kunna föra 
dialog med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tydlig bild av vad som krävs 
för att utveckla MalmöLundregionen som en hållbar region med stark t ill växt och 
fortsatt utvecklingskraft. Arbetet har bidrivits gemensamt av kommunerna och har 
därmed utmynnat i ett förslag som väl avvägt de frågor som har förts fram som viktiga 
för att öka regionens styrka och attraktionskraft som en motor mitt i Nordeuropa. 
Staffanstorps kommun kan med detta stä lla sig bakom dokumentet som helhet men vill 
betona följande: I beskrivn ingen av viktiga kommunikationsstråk (s4) finns nu väg E6 
med vad gäller "Västkuststråket" . Här vill vi att det under " Huvudstråk" läggs ti ll väg 
E22, vilken också har en hög prioritet avseende trafiksäkerhet och framkomlighet. I 
bilden "Högklassig regional kollektivtrafik" (sl2) ska markeringen för spårbunden 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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trafik via Staffanstorp kompletteras att det även kan ske med sk. Superbuss . (I Region 
Skånes karta för Superbuss finns denna stäckning angiven).Finansiering finns inte i 
långtidsplaneringen för spårbunden trafik. Arbeta för att utveckla ett regionalt cykelnät 
anpassat fö r snabb cykelpendling som når viktiga målpunkter i orterna. ". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat 

· ·i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån fö r eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Yttrande 2016-10-03 
Remiss 
Följebrev 

Beslut skickas t ill 
MalmöLundregionen 

Ordförandes sign 

CS' 
J Justerandes sign 

tfl 
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Reservation Yttrande över remissen 
Strukturplan för Malmölundregionen 

gemensam målbild 2035 

. . . 

Vi reserverar oss mot (M)ajoritens yttrande som spekulerar i framtidens teknikutveckling 
och dess påverkan på miljön. Även om framtidens utsläpp minskar är det fortfarande en 
belastning för miljön. 

Vi förespråkade ett yttrande enligt följande: 

Strukturplan för MalmöLundregionen har tagits fram som ett gemensamt underlag för att 
kunna föra dialog med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tyd lig bild av vad som 
krävs för att utveckla MalmöLundregionen som en hå llbar region med stark tillväxt och 
fortsatt utvecklingskraft. 

Arbetet har bidrivits gemensamt av kommune rna och har därmed utmynnat i ett förslag 
som väl avvägt de frågor som har förts fram som viktiga för att öka regionens styrka och 
attraktionskraft som en motor mitt i Nordeuropa. 

Staffanstorps kommun kan med detta stä lla sig bakom dokumentet som helhet 
men vi ll betona fö ljande: 

1. I beskrivningen av viktiga kommunikationsstråk (s4) finns nu väg E6 med 
vad gä ller "Västkuststråket". Här vill vi att det under "Huvudstråk" läggs 
ti ll väg E22, vilken också har en hög prioritet avseende trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

2. I bilden "Högklassig regional kollektivtrafik" (s12) ska markeringen för 
spårbunden trafik via Staffanstorp kompletteras att det även kan ske med sk. Superbuss. (I 
Region Skånes karta för Superbuss finns denna stäckning angiven). 
Finansiering finns inte i långtidsplaneringen för spårbunden trafik. 

3. Arbeta för att utveckla ett regionalt cykelnät anpassat för snabb 
cyke lpendling som når vikt iga målpunkter i orterna. 

Staffanstorp den 19 september 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 
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§131 Yttrande över Mobilitetsplan för Skåne (2016-KS-333) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att avge yttrande över Mobilitetsplan för Skåne i enlighet med upprättat förslag daterat 
2016-09-12 . 

Ärendet i korthet 
Region Skåne har upprättat förslag till Mobilitetsplan för Skåne. Planen har 
underrubriken "Plan för att nå hållbart resande i Skåne 2030" och är en fö rdjupning 
av "Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050" . Planen beskriver hur 
Regionen och kommunerna kan arbeta med beteende- och attitydpåverkan gentemot 
medborgare och företag. Remissförslaget till Mobilitetplan för Skåne har som syfte att 
identifiera åtgärdsområden som kan främja regional samverkan för att uppnå ett 
hållbart resande i Skåne. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Mobilitetsplan för Skåne i enlighet 
med upprättat förslag daterat 2016-09-12. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att avge yttrande över Mobilitetsplan för Skåne i enlighet med upprättat förslag 
daterat 2016-09-12 med undantag av följande två meningar i tredje stycket: "Dock 
finns inget likhetstecken mellan antalet transporter och dess påverkan på mil jön - allt 
beror på hur transporten sker. Rörlighet behövs för utvecklingen i ett samhälle och bör 
därför inte endast framstä llas som negativ.". 

Beslutsgång 
Ordföranden Ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har 
beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förm ån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-09-08 
Yttrande 201 6-09-12 
Remiss 
Missiv 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Beslut skickas ti ll 
Region Skåne 
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§132 Yttrande över delbetänkande från miljörnålsberedningen med 
förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (2016-KS-370) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att avstå från att lämna yttrande avseende Remiss, delbetänkande från 
miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och energidepartementet har översänt delbetänkande från miljömålsberedningen 
med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Staffanstorps kommun har 
möj lighet men inte skyldighet att yttra sig. Delbetänkandet är i en nivå som främst kan 
påverkas av nationella beslut och Staffanstorps kommun kan därmed avstå från att 
yttra sig. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att avstå 
från att lämna yttrande avseende Remiss, delbetänkande från miljömålsberedningen 
med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige . 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Del betänkande 
Remiss 

Beslut skickas ti ll 
Miljö- och energidepartementet 

Ordförandes sign j Justerandes sign 
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§133 Yttrande över kompletterande promemoria avseende 
Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om 
bostadsanpassningsbidrag m.m. (2016-KS-399) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att konstatera att de föres lagna nya formuleringarna ökar tyd ligheten i lagtexten och 
att ko1:1munen därför inte har något att erinra mot de föres lagna kompletteringarna. 

Ärendet i korthet 
Socialdepartementet har tagit fram ett författn ingsförslag som innehåller ett par sakl iga 
ändringar jämfört med tidigare förslag, som för övrigt Staffanstorps kommun redan 
har yttrat sig över. Socialdepartementet vill nu ha " .. . synpunkter på enbart 3 och 11 
§§ " . Nytt förslag t ill paragraf-lydelse samt t idigare förslag ser ut så här: Staffanstorps 
kommun hör t ill de kommuner som särsk il t ombetts besvara remissen . Remissvaret 
skall ha inkommit t ill Socia ldepartementet senast den 4 oktober 2016. 
Staffanstorps kommun har diskuterat och analyserat förslaget till komplettering och 

gör följande konstateranden: 

• Den i § 3 föreslagna förändr ingen klargör att det är personen med 
funktionsned-sättning som i första hand ska vara sökande. Den nya 
formuleringen är tydligare än den gamla. 

• Bostadsanpassningsbidraget villkoras (§ 11) i vissa fall av medgivande av ägare 
och rättighetsinnehavare om ti llåtelse och utfästelse om att inte kräva ersättning 
av den sökande för återställande. 

Efter genomgång av den kompletterande promemorian, konstateras att de föres lagna 
nya formu leringarna ökar tydligheten i lagtexten och att kommunen därför inte har 
något att erinra mot de föreslagna kompletteringarna. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att konstatera art de föreslagna nya 
formuleringarna ökar tydligheten i lagtexten och att kommunen därför inte har något 

att erinra mot de föreslagna kompletteringarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag til l beslut och finner att 

arbetsutskottskottet beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-07 
Promemoria 
Remiss 

Beslut sk ickas t ill 
Socialdepartementet 
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§134 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i Staffanstorp (2014-

KS-463) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att, med hänvisning t ill att inga medel för en sådan omfattande utredning finns 
budgeterade, avslå medborgarförslaget. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 § 3 att, med hänvisning till 
minor itetsregeln enligt 5 kap 36 § i kommunallägen, återremitte ra ärendet till 
kommunstyrelsen för en fördjupad utredning med lokalbusslinje och trafik med 
elbussar. En fördjupad utredning med lokalbusslinje och trafik med elbussar kräver 
konsultmedverkan och bedöms, efter förfrågan till sådan, kosta minimum 500 000 
kronor då omfattningen av utredningen för att kunna ange en kostnadskalkyl kräver 
ett stort antal timmar och flera kompetenser. Tidigare kosrnadsjämförelse med en 
jämnförbar kommun bedöms ge till räcklig indikation för att Kommunfullmäktige kan 
fatta beslut i frågan . 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att, med 
hänvisning t ill att inga medel för en sådan omfattande utredning finns budgeterade, 
avslå medborgarförslaget. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att hemställa hos 
Regionens kollektivtrafiknämnd om en utredning kring intentionerna i 
medborgarförslaget, d.v.s. en mer permanent förb indelse mellan Hjärup och 
Staffanstorp och ringlinje inom tätorten Staffanstorp. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner art arbetsutskottet har beslutat 
i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Ordförandes sign I Justera ndes sign 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 3, 2016 

Beslut skickas t ill 
Medborgarförslagsställaren 
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§135 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) angående en 
lokalbuss i Staffanstorp (2014~KS~348) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta 
att, med hänvisni ng ti ll att inga medel för en sådan omfattande utredning fi nns 
budgeterade, avslå motionen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 201 6, § 14 att, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap 36 § i kommunallägen, återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för en fördjupad utredning med lokalbusslinje och trafik med 
elbussar. En fördjupad utredni ng med lokalbusslinje och trafik med elbussar kräver 
konsultmedverkan och bedöms, efter förfrågan ti ll sådan) kosta minimum 500 000 
kronor då omfattningen av utredningen fö r att kunna ange en kostnadskalkyl kräver 
ett stort antal t immar och flera kompetenser. Tidiga re kosmadsjämförelse med en 
jämnförbar kommun bedöms ge tillräcklig indikation fö r att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut i frågan. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunsty relsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att, med 
hänvisning till att inga medel för en sådan omfattande utredning finns budgeterade, 
avslå motionen. 

Pierre Sjöström (S ) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bes] uta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att hemställa hos 
Regionens kollektivtrafiknämnd om en utredning kring intentionerna i 
medborgarförslaget, d.v.s. en mer permanent förbindelse mellan Hjärup och 
Staffanstorp och ringlinje inom tätorten Staffanstorp. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat 
i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Reservatione r 
Pierre Sjöström (S ) reserverar sig muntligt ti ll förmån för eget yrkande. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Motion 
Kommunfull mäktiges beslut § 14, 2016 
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§136 Svar på motion från Laila Olsen (S) om en familjecentral i 
Hjärup (2014-KS-489) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fö reslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till det som redovisats i ärendet avslå motionen. 

Ärendet i korthet 
Laila Olsen (S) har lämnat in en motion gällande en fam iljecentral i Hjärup. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2014 att remittera 
motionen till socialnämnden, varvid yttrande avgavs den 7 december 2015. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2016 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att utreda lokalfrågan men också för att föra en dialog med Region 
Skåne. Socialnämnden har den 15 juni 2016 beslutat att avge yttrande avseende 
återremissen. Yttrandet fastslår att socialnämnden i grunden är positiv til l ytterligare 
fam iljecentra l men då flera av kraven för att starta en fa miljecentra l inte kan uppfyllas 
föreslår socialnämnden att motionen avslås. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att med 
hänv isning till det som redovisats i ärendet avslå motionen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta 
att årerremittera ärendet ti ll socialnämnden för att dels utröna vilka kriterier som inte 
uppfylls för att kunna bilda en familjecentral i Hjärup dels för att utreda vilka 
kostnader som är förenade med bildandet av familjecentralen, samt i andra hand att 
föres lå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att bifall till 
motionen. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först propostion på Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande och 
finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordförandes sign J Justerandes sign er qj 
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Ordföranden stä ller därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrkande och eget yrkande enligt ovan och finner att arbetsutskottet har 
beslutat i en lighet med eget yrkande. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt t ill förmån för eget yrkande, se bi laga 1. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Socialnämndens beslut SN § 70, 2016 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

Beslut skickas til l 
Socialnämnden 

I Justerandes sign 
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Reservation - Motion fan1iljecentral 
i Hjärup 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande, att i 
första hand återremittera ärendet till socialnämnden, i andra hand yrkar 
vi bifall till motionen. 

Av handlingarna kan vi läsa att man är i grunden positiv men att man inte uppfyller 
vissa kriterier i Hjärup. Då är frågan vilka kriterier som inte uppfylls. Man vill inte 
avsätta resurser men det framgår inte heller hur mycket det sku lle kosta. Vi yrkade 
på en återremiss för att ge Socialnämnden möjlighet att beskriva vilka kriterier som 
inte uppfylls men också för att utreda kostnaden för att få t ill en familjecentra l i 
Hjärup. 

På en familjecentral arbetar flera olika verksamhetsområden tillsammans kring 
barnfamiljen såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst. Här samordnas och samlokaliseras främjande och förebyggande arbete 
för barn och föräldrar, vilket innebär att familjecentralen kan fungera som en 
ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödformer 
för föräldrar som är i behov av det. Familjecentralen är alltså en arena med stor 
utvecklingspotential för att erbjuda kommuner och Region Skånes offentligt 
finansierade verksamheter goda möjligheter att genomföra gemensamma tidiga 
insatser. 

Region Skånes policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 
(2008-05-22) har under år 2014 reviderats. Region Skåne och Kommunförbundet 
Skåne har tagit initiativ till att gemensamt revidera policyn för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter med ambitionen att inspirera till skapande av 
fler familjecentraler, samt stimulera till ökad samverkan och ett tydliggörande av 
barnrättsperspektivet på familjecentralen. 

När en familjecentral inte uppfyller samtliga kriterier kan man istället skapa en 
familjecentrals liknande verksamhet vilket man borde undersöka möjlighet att 
uppföra i Hjärup. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2016-09-19 

Pierre jöström (S) 
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§137 Svar på motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning av 
grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagande i 
Staffanstorps kommun (2016-KS-83) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning ti ll det som redovisats i ärendet avslå motionen. 

Ärendet i korthet 
Raili Pikkusaari (V) har lämnat in en motion angående att t ill sätta en grupp som 
jobbar strategiskt med fl yktingmottagande. Gruppen föreslås t ill sättas med 
representanter ifrån vardera av de i fullmäktige representerade partierna. Sedan 
motionen inlämnades har kommunfullmäktige antagit " Inregrationsplan för 
Sta ffanstorps kommun" med tillhörande bostadsstrategi. Dokumenten reglerar ansvar 
och arbetsfördelning fö r kommunstyrelsen och socialnämnden och inbegriper både 
strategiska frågor och sådana av mer prakti sk karaktär. Behov av att ti llsätta en 
arbetsgrupp i enlighet med motionen föreligger därmed inte. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med 
hänvisning till det som redovisats i ärendet avslå motionen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfu llmäktige besluta att bifalla motionen. 

Bes! utsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat 
i enlighet med eget yrkande. 

Reservat ioner 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt t ill förmån för eget yrkande. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-09-08 
Motion 
Kommunfull mäktiges beslut § 36, 2016 

Ordförandes sign I J usterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§138 Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat 
kött i Staffanstorps kostpolicy (2015-KS-554) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med det i ärendet redovisade anse återremissen besvarad, samt att därmed bifalla 
motionen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har den 25 april § 63, 2016 beslutat att med hänvisning t ill 
minoritetsregel enligt 5 kap 36 § i kommunallagen återremittera ärendet ti ll 
kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet ska ll pröva om ett ställ ningstagande 
mot ritualslaktat kött behövs i dels den kostpolicy fö r Staffanstorp som är under 
utarbetande med beaktande av såväl Skolinspektionens uttalande, EU-lagsti ftn ing, 
Sveriges lagstiftning inom djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstlagens etiska råd i frågan om ritualslaktat 
kött och dels i beredningen av svaret på motionens andra att-sats. Kostrådet är instiftat 
av kommunstyrelsen och lämnar som sådant beredande underl ag till kommunstyrelsens 
beslut. Kommunfullmäktige kan därför inte via återremiss eller på annat sätt lämna 
uppdrag ti ll kostrådet och ej heller besluta att kommunstyrelsen så ska göra. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att med 
det i ärendet redovisade anse återremissen besvarad samt att därmed bifalla motionen. 

Pierre Sjöström (S ) yrkar i första hand att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta 
remittera motionen till kostrådet för att pröva om ett ställni ngstagande mot 
ri tualslaktat kött behövs i dels den kostpolicy för Staffanstorp som är under 
utarbetande med beaktande av såväl Skolinspektionens utta lande, EU-lagstiftning, 
Sveriges lagstiftn ing inom djurskydd och upphandling, grundlagens re ligionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstlagens etiska råd i fråga n om ritualslaktat 
kött och dels i beredningen av svaret på motionens andra att-sats, samt i andra hand 
föreslå kommunstyrelsen bes luta fö reslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Bes I utsgå ng 

Ordförandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S ) förstahandsyrkande och 
finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå detta yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande enligt ovan och Pierre 
Sjöströms (S) andrahandsyrkande och finner att abrtesutskottet har beslutat i enlighet 
med eget yrkande. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt 'till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 53, 2016 
Kommunstyrelsens beslut § 62, 2016 

Beslut skickas till 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

((J 
I Utdragsbestyrkande 
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Reservation - Ritua lslaktat kött i 
Staffanstorps kostpolicy 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande, att i 
första hand remittera ärendet till kostrådet, i andra hand yrkar vi avslag 
på motionen. 

Vi vi ll att kostrådet skall pröva om ett stä llningstagande mot ritua lslaktat kött 
behövs i dels den kostpolicy för Staffanstorp som är under utarbetande med 
beaktande av såväl Skolinspektionens uttalande, EU-lagstiftning, Sveriges 
lagstiftning inom djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstlagens etiska råd i frågan om 
ritualslaktat kött och dels i beredningen av svaret på motionens andra att-sats. 

Vi anför följande: 

Skolinspektionen slår fast att ritualslaktat kött inte strider mot lagens krav på att 
skolmåltiden ska vara icke-konfessionell. Staffanstorps kommuns håller nu på att 
göra en egen tolkning. Ritua lslaktat kött smittar inte. Det är inte så att man blir 
muslim om man äter Halalslaktat kött. Man blir inte heller Jude om man äter 
Koscherslaktat kött. 

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan 
föregående bedövning. Även inom EU är grundregeln att bedövning ska ske före 
slakt. I den EU-gemensamma lagstiftningen ges dock möjlighet till undantag för 
viss slakt som kan ske utan bedövning på grund av religiösa skäl. Enskilda länder 
(däribland Sverige) kan dock besluta om striktare regler än EU-gemensamma 
lagstiftningen. 

Det har Sverige gjort men även Tyskland och Irland där skiljer sig inte rituals laktat 
kött från normal slaktat kött i dessa länder när det gäller slaktmetod. Dessa länder 
följer sedvanliga slaktmetoder med bl.a bedövningen av djuret. Även vi anser att 
djuren ska vara bedövade vid slakten och det hade därför varit naturligt att bara 
bedövade djur vid slakten ska efterfrågas i vår kommun. Men se där det får man 
inte ställa. 

Även inom offentlig upphandling har vi en gemensam lagstiftning på EU-nivå. Den 
innebär att det inte är tillåtet att hänvisa ti ll sådana natione lla bestämmelser om 
upphandling som är oförenliga med EU-lagstiftningen. Det går däremot att ställa 
specifika djurskyddskrav. Det är därför en utmaning för kostgruppen att komma 
fram ti ll riktlinjer som både följer EU-lagar, nationella lagar. 

När det gäller våra äldre har vi även religionsfrihet att ta hänsyn ti ll. Vi måste 
värnar religionsfriheten som inskriven i våra grundlagar. I 2 kap. 1 §, pkt 6 
regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna garanterad 
religionsfrihet, dvs. frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 
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Om valet av mat kan anses som en del i religionsutövningen, är kommunen skyldig 
att också väga in den grundlagsskyddade rätten i sin bedömning vid utformningen 
av biståndet. Och biståndet kan exempelvis vara att den enskilde får hjälp att 
handla mat eller en plats på ett särskilt boende där kosten ingår. 

Socialstyrelsens etik råd har kommit fram till fö ljande: Socialtjänsten d.v.s. 
Staffanstorps kommun måste ta reda på om detta med att äta ritualslaktat kött är 
en viktig del i kvinnans e ller mannens religionsutövning. Är det så måste 
myndigheten ta hänsyn till det enligt regeringsformen. 

En myndighet kan inte stä lla upp ti llämpningsföreskrifter för sin personal eller 
verksamhet som gör att man kommer i konflikt med regeln om religionsutövning. 

Socialtjänsten ska vara till hjälp för den enskilde att utforma sitt eget liv och i det 
egna livet ingår en möjlighet ti ll religionsutövning. 

Sammanfattningsvis är det anmärkningsvärt att svaret på motionen bygger på 
subjektivt tyckande utan att ta hänsyn till vår lagstiftning. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2016-09-19 

!l«t~d/K 
Pierre jöström (S) 
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§139 Remittering av medborgarförslag om att anlägga en bullervall 
längs E22 mellan Fatterslundsvägen och Ljungs Handel (2016-l<S-
251) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera medborgarförslaget ti ll tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 9 maj 2016 inkommit ett medborgarförslag om att 
anlägga en bullervall längs E22 mellan Fatterslundsvägen och Ljungs Handel. 
Kommunfu llmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 105 art överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att remittera medborgarförslaget ti ll 
tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tj änsteskrivclse 2016-09-08 
Medborgarförslag 

Beslut skickas ti ll 
Tekniska nämnden 

rJdfönodes , ;g, J Justerandes sign 

rrJ 
J Utdragsbestyrk ande 
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§140 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om fler platser i 
särskilt boende {2016-KSw329) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om fler platser i särskilt boende. 
Kommu nfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 108 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämma nde av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att remittera motionen ti ll 
socialnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-09-08 
Motion 

Beslut skickas t ill 
Socialnämnden 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

( s 1l 
I Utdragsbestyrkande 
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§141 Remittering av motion från Carina Dilton (S) om 
lekvärdesfaktorer för förskolor i Staffanstorps kommun (2016QKS-
340) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Carina Dilton (S) har lämnat in en motion om lekvärdesfaktorer fö r förskolor i 
Staffanstorps kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 111 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämma nde av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att rem ittera motionen til l barn
och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finne r att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Motion 

Beslut skickas t ill 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign j Justerandes sign 

rr1 
j Utdragsbestyrkande 
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§142 Remittering av motion från Richard Olsson (SD) m.fl. gällande 
ensamkommande barn (2016-KS-217) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Richard Olsson (SD) m.fl. har lämnat in en motion gällande ensamkommande barn. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 § 79 atr överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredn ing. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) 
att arbetsutskottet ska beslut att remittera motionen t ill kommundirektören för 
yttrande. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommundi rektören 

J Utdragsbestyrkande 
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§143 Förslag till tillfä lligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i 
ekonomistyrdirektivet (20·13-KS-48) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att medge Staffanstorps Centrum AB att ti ll fä lligt avvika från de uppsatta gränsvärdena 
i ekonomistyrdirektivets avsnitt 3.5.5 c) finansieringsrisk i enlighet med det som 
redovisats i· ärendet. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps Centrum AB (SCAB) har idag en låneportföl j på 1 194 300 000 kr och 
för samtliga lån är Kommuninvest kreditgivare. I SCAB fi nns en överli kviditet på ca 75 
mnkr. Inom en snar framtid finns inga större projekt som ska finansieras va rför en 
amortering av lånen skulle vara möjlig. Förslaget innebär att ett lån på 100 mnkr 
omsätts och av detta amorteras 75 mnkr och resterande 25 mnkr blir ett nytt lån med 
en kapita lbindning på två år. Marginalen på det nya lånet skul le bli ca 0,45 %. 
Marginalen på det lån som omsätts är 0,60 %. Amorteringen kommer att innebära 
lägre räntekostnader om ca 270 tkr på årsbasis för bolagskoncernen. För respekti ve 
dotterbolag som lånar kapital av SCAB skulle amorteringen innebära nedanstående 
förändring av räntekostnaden {på årsbasis): SFAB + 80 tkr SSH - 45 tk r SKF - 305 tkr 
Anledningen till att SFAB får högre räntekostnader är att den genomsnittliga räntan 
ökar eftersom det är en större andel av lånen som har en bunden ränta efter 
amorteringen än innan. I kommunens ekonomistyrdirektiv finns ett avsnitt som 
hanterar finansieringsrisker. Bland annat anges att finansieringsrisken ska minska 
genom att lånens för fa ll ska spridas över tiden. Före amortering uppfyller SCA R 
samtliga kriterier vad gäller fi nansieringsrisken men efter amorteringen kommer ett av 
kriterierna inte att uppfyllas - se nedanstående sammanställning. Kapitalbindning Max 
andel en! Andel Andel efter finansdirektivet nuläge amortering Inom 1 år 50 % 44 % 
38 % 1-3 år 30 % 26 % 30 % 3-5 år 30 % 30 % 32 % 5-7 år 30 % 0 % 0 % 7-10 år 
30 % 0 % 0 % SCAB anser att avvikelsen mot finansdirekt ivet är marginell i 
förhållande till den besparing av räntekostnader som bolagskoncernen skulle göra. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson {M) yrkar att kommumtyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att medge 
Staffanstorps Centrum AB att ti ll fä lligt avv ika från de uppsatta gränsvärdena i 

Ordförandes sign I Utdragsbestyrkande 
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ekonomistyrdirektivets avsnitt 3.5.5 c) finansieringsrisk i enlighet med före liggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 
Kommundi rektören 
Ekonomichefen VD 
SCAB 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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